
UITNODIGING BONHOEFFER75 
                                                                                                                                                            Oktober 2021 

Aan deelnemers en geïnteresseerden in het project Bonhoeffer75. 

En toch komt het er dan van, na drie keer uitstel. We hebben het programma tot een middag 

teruggebracht maar dan heb je toch nog de sprekers (Kick Bras en Edward van’t Slot), songs van de 

Sunshine Cleaners, gedichten en liederen en na de pauze de complete voorstelling van ‘Wie ben ik’, 

het theater van Kees van der Zwaard en Roos Tuenter over de gevangenisperiode van Dietrich 

Bonhoeffer. Het is hun laatste voorstelling, door de pandemie helaas veel minder gespeeld  dan de 

bedoeling was. De locatie, de Gelderlandfabriek, is een theater gelegen aan het station in Culemborg 

met alle faciliteiten (trein en parkeren)  die voor  zo’n bijeenkomst en een voorstelling nodig zijn. Er 

zijn 140 plaatsen in het theater, kaarten voor deze middag (programma, theater en koffie/thee) zijn 

voor de  gematigde prijs van € 15, te verkrijgen via de site van het theater of direct via de link 

Zaterdag 20 november 14.00 – 17.00 uur,  Gelderlandfabriek   Stationsweg 7  Culemborg  

BONHOEFFER75: DE AFSLUITING                                                                                                                                    

13.30 - 14.00 uur: inloop, informatie- en boekenstand 

14.00 - 15.30 uur: programma 

- dr. Kick Bras: Rekenschap van de hoop                                                                                                        

- Sunshine Cleaners: Songs van de CD ‘Seven’                                                                                                                

- Verhalen,  gedichten en liederen bij het project.                                                                                        

- Prof. Edward van ’t Slot: Bonhoeffer in Nederland nu                                                   

15.30-15.45 uur: pauze met Informatie, boeken, cd’s  en brochures 

15.45-16.45 uur: programma                                                                                                                                                                

‘WIE BEN IK?’  THEATERVOORSTELLING KEES VAN DER ZWAARD EN ROOS TUENTER                                                                           

Toegang: € 15,- inclusief koffie/thee                                                                                                                                            

Kaarten bestellen: www.degelderlandfabriek.nl/agenda                                                                 

Directe link: : https://www.ticketkantoor.nl/shop/bonhoeffer2021 

ACHTERGROND  EN LOCATIE-INFORNMATIE. 

De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) is een bron van inspiratie. Door zijn leven: de 

keuzes die hij maakte in de bewogen tijden voor en in de tweede Wereldoorlog en zijn geschriften op 

het scherp van de snede. Hij stierf in het concentratiekamp Flossenburg een maand voor de 

bevrijding. De 75-jarige herdenking van zijn terechtstelling (9 april 2020) was voor de Roos van 

Culemborg aanleiding een groot landelijk twee jaar durend project op te zetten. Vertrekpunt de 

gedichten die Bonhoeffer schreef voor familie, vrienden en zijn verloofde vanuit de gevangenis. Het 

zijn bijzondere combinaties van gevoel en reflectie, in totaal tien. Ze maken nog steeds indruk. Poëzie 

http://www.degelderlandfabriek.nl/agenda
https://www.ticketkantoor.nl/shop/bonhoeffer2021


met een grote impact. In het project Bonhoeffer75 ontstonden schilderijen, nieuwe gedichten, 

composities, liederen, een concept-cd. met songs, reisexposities en een fraai boek.  Het Werkschrift, 

de basis van het hele project, is in 35.000-voud over Nederland verspreid. De grote landelijke 

afsluiting werd tot drie keer gecanceld door de coronapandemie. Nu er weer meer kan sluiten we het 

project af met een compacte slotbijeenkomst. De locatie is markant: de voormalige 

Gelderlandfabriek (meubels!) is nu een cultureel centrum vlak bij het station. 

Sunshine Cleaners                                                                                                                                                             
De Zeeuwse band Sunshine Cleaners raakte gefascineerd door de gevangenisgedichten van 
Bonhoeffer. 10 songs waren het gevolg in de muziekstijl die Bonhoeffer in Amerika waardeerde.            
Kees van der Zwaard/Roos Tuenter: ‘Wie ben ik?’,                                                                                 
Theoloog/theatermaker Kees van der Zwaard maakt aangrijpend theater, gebaseerd op de 
gevangenisbrieven en -gedichten. Roos Tuenter is de violist en speelt Maria von Wedemeyer                              
dr. Kick Bras.                                                                                                                                                                      
‘Rekenschap van de hoop’ is de titel van zijn bijdrage.  Het reflecteren over  samenleving en geloof 
maakt Bonhoeffer tot zo’n fascinerende denker. Een mooie invalshoek als afsluiting Bonhoeffer75.                                                                                                                                                                                        
prof. dr. Edward van ’t Slot                                                                                                                                           
schreef o.a. ‘Zondig dapper’, over de ethiek van Bonhoeffer.  Hij is ook voorzitter van het Bonhoeffer 
Werkgezelschap in Nederland en in een kort statement gaat het over de zin van zo’n gezelschap. 

 

DEZELFDE DAG OP DEZELFDE LOCATIE:  

10.30 – 12.30 uur                                                                                                                                                                 
Vergadering van het Bonhoeffer Werkgezelschap Nederland                                                                         
(inloop 10.00 uur, toegang vrij). Informatie en aanmelden:  www.dbonhoeffer.eu 

20.30 – 21.30 uur                                                                                                                                                                            
De allerlaatste voorstelling van ‘Wie ben ik’,                                                                                                         
Theater van Kees van der Zwaard en Roos Tuenter                                                                                                        
kaarten te bestellen via www.gelderlandfabriek.nl/agenda: € 15,-    

 

DE LOCATIE: 

Combineren met uit eten op locatie:  
De Gelderlandfabriek herbergt ook café-restaurant Una Volta dat gerechten serveert met mooie uit 
Italië geïmporteerde producten, maar vooral ook met producten van dichtbij.                                       
Reserveren: 0345-227228. www.unavolta.nl  

Parkeren en OV:  
De Gelderlandfabriek ligt naast NS-station Culemborg. Elk kwartier stopt de trein op  het station 
vanuit zowel de richting Utrecht als Den Bosch. Via de hoofdingang naar buiten en trap op, tien 
meter links.  De dichtstbijzijnde parkeerplaats bevindt zich naast de Gelderlandfabriek op het 
Stationsplein parallel aan de Parallelweg-Oost 200 meter van de rotonde Tunnelweg/Stationsweg  
aan de rechterkant. Via een trap op deze parkeerplaats bereik je de ingang van de Gelderlandfabriek. 
Voor mindervalide bezoekers zijn er speciale parkeerplekken beschikbaar bij de ingang op het talud. 
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